
Kuusikkopolun kaava-
muutos on tarkoitus esitel-
lä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle tämän vuo-
den puolella. Uudessa kaa-

vassa on kaavoitettu yh-
teiskoulun laajennusosa,
rivitaloja,kaksi pienkerros-
taloa ja kerrostalo entisen
nuorisotalon paikalle. Uut-

ta kerrosalaa on kaava-
luonnoksessa noin 6700 k-
m2 eli asuntoja tulisi noin
170 uudelle maunulalaisel-
le.

2011 ja sen rakennustyöt
alkavat helmikuussa 2013,
kun rakennusviraston
teettämät katumuutokset
on saatu tehtyä. HOK-
Elannon liikerakennus
valmistunee vuonna 2014.
Rakennuksen katuosoite

on Pakilantie 8 a.Autopai-
kat ovat katolla ja niitä tu-
lee 73 kpl.

Liikerakennukseen tu-
lee suuri supermarket. Li-
säksi siihen tulee 4–5 Pa-
kilantielle avautuvaa  lii-
ketilaa, yhteensä 400 noin

k-m2. Liiketiloihin tulee
muun muassa asukkaiden
kaipaama kahvila juuri
sopivasti Jokeripysäkin ja
kirjaston viereen. Raken-
nuksen kerrosala on yh-
teensä 2470 k-m2.

Nykyinen S-market, jo-
ka sijaitsee tulevan kirjas-
to-työväenopisto-nuoriso-
talon tontilla, puretaan
vasta, kun HOK-Elannon
uusi liikerakennus on val-
mis.

Suursuon ostoskeskus
puretaan pois, kun uusi lii-
kerakennus on valmis eli
arviolta vuonna 2014.
Suursuon ostoskeskuksen
paikalle rakennetaan
asuinkerrostaloja. Niiden
pohjakerrokseen tulee lii-
ketilaa 600 k-m2. Maunu-
lan uusi keskusta on koko-
naisuudessaan valmis
2016.
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Kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen julkisti 4.10.2012
Helsingin kaupungin ta-
lousarvioehdotuksen vuo-
delle 2013. Maunulan kan-
nalta ehdotus näyttää hy-
vältä. Kirjasto-työväen-
opisto-nuorisotalon suun-
nittelu käynnistyy 2013 ja
toteutus on ajoitettu vuo-
sille 2014 ja 2015. Maun-
ulan terveysasemaa korja-
taan vuosina 2014 ja 2015

ja Suursuon sairaalaa vuo-
sina 2014-2018.

Suomenkielisen työvä-
enopiston tekstissä tode-
taan, että "kaupungin in-
vestointisuunnitelmissa
mukana oleva Maunulan
uudisrakennus muuttaa
työväenopiston palvelu-
verkkoa, jota koskeva pal-
veluverkkosuunnitelma on
uudistettava".

Maunulan kirjasto, työ-

väenopisto ja nuorisotalo,
uudisrakennus - Metsäpu-
rontie 4.

Hankkeen koko on 3293
brm2, talousarvio 8,50 milj.
euroa ja sen toteutus 2014-
15. Suunnitteluun on va-
rattu 200 00 euroa vuodel-
le 2013. Rakentamiselle
on budjetoitu 1,99 miljoo-
naa euroa vuodelle 2014 ja
6,1 milj. euroa vuodelle
2015.

Talousarvioehdotus vuodelle 
2013 Maunulalle suosiollinen

uusi liikerakennus valmistunee 2014

kilantien ja Rajametsäntien risteykseen.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto ryhtyy laatimaan kaa-
vamuutosta Suonotkontie
4:n ja Suursuontie 14:n ton-
teille. Kaavaluonnos pyri-
tään saamaan nähtäville
vuoden vaihteen tietämissä.

Suursuontie 14:n tontin täy-
dennysrakentamisen suun-
nittelua rajoittaa maakaa-
suputken linjaus. Maakaa-
suputken siirto Suursuon-
laidassa on käynnistynyt
marraskuussa.

Raidejokeria varten jou-
dutaan tekemään kaava-
muutos Pirkkolantien ja
Pirjontien varteen.Samaan
kaavamuutokseen pyritään
ottamaan Pirjon Krouvin
tontti.

Maunulan pohjoisen ja läntisen
osan kaavoitusasioita

Kaasuputkea siirretään Suonotkontiellä.

Tammiontie on raken-
teilla ja valmistuu ajoneu-
voliikenteen käyttöön mar-
raskuussa 2012.

Kadun eteläreunan jal-
kakäytävä rakennetaan
vasta kun vanha ostos-
keskus on purettu ja uudet
asuinkerrostalot toteutettu
eli aikaisintaan 2016 ke-
väällä.

Pakilantie 8:n kerrosta-
lotontilta on Maunulan
keskustan puolelta kaadet-
tu puut ja pintamaan rai-
vaus on aloitettu. Vesi-
huollon,kaapeleiden ja ka-

dun rakennustyöt alkavat
loppuvuodesta 2012 ja liit-
tymä valmistuu uuden
suunnitelman mukaiselle
paikalleen kesällä 2013.

Uuden liikerakennuk-
sen ja kirjasto-työväen-
opiston tontin puolen jalka-
käytävät viimeistellään
tonttien rakennusten val-
mistuttua,kauppakeskuk-
sen tontin osalta arviolta
syksyllä 2014 tai keväällä
2015.

Suonotkonkuja raken-
netaan suunnitelman mu-
kaisesti valmiiksi kesällä

2013, lukuun ottamatta
uuden asuinkerrostaloton-
tin 28321/10 kohtaa, jolle
on jo siirretty nykyisen os-
toskeskuksen tilapäiset
autopaikat. Tilapäiset au-
topaikat säilytetään sii-
hen saakka,kunnes nykyi-
nen ostoskeskus puretaan,
aikaisintaan syksyllä 2014.

Tilapäiset liikennejär-
jestelyt Pakilantiellä tule-
vat jatkumaan niin kauan,
kunnes uusi HOK-Elan-
non kauppakeskuskiinteis-
tö on rakennettu ja vanha
ostoskeskus purettu, ar-

violta aikaisintaan vuo-
denvaihteessa 2014–15.

Kiinteistöjen hankkeet
etenevät siten, että HOK-
Elannon uuden kauppa-
keskuksen rakentaminen
alkaa helmikuussa 2013,
keskus valmistuu syksyllä
2014 ja vanhan ostoskes-
kuksen purkaminen alkaa
välittömästi uuden kaup-
pakeskuksen valmistumi-
sen jälkeen.

Pakilantien – Pirjontien
kiertoliittymä rakenne-
taan keväällä ja kesällä
2013.

Maunulan keskustan 
katurakentamisen aikataulu

Kuusikkopolun kaavaluonnos
lautakuntaan vuoden lopulla

Keskusta-alueen kaavasta
selviää, miten liikeraken-
nus sijoittuu kolmen ka-
dun väliin.

Pienoismallista näkee, miten uudet talot reunustavat
Maunulan yhteiskoulua (suuri rakennus keskellä). Va-
semmassa reunassa ovat Lampuotilantien omakotita-
lot.
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